
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  261: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  261- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:41. (  ا!ية.... ))  يؤمنون قوماً  تجد #((  ا!ية على الك�م تتمة -  1

 قال ومن جھمي فھو مخلوق القرآن قال من(  أحمد وقال)  محفوظ الصدور وفي مقروء ا3لسنة على القرآن(  حنيفة أبو قال -  2

  ) 00:09:11(  ؟. الصواب فما A والحمد سلفية عقيدتھما أن ومعلوم)  مبتدع فھو مخلوق غير

  ) 00:12:16(  ؟ الوضوء يلزمه فھل وضوء على وھو المسح مدة انتھت ثم الخفين لبس إنسان -  3

  ) 00:13:51(  ؟.وضوء إلى المدة انتھاء بعد خفه خلع من يحتاج ھل -  4

  ) 00:13:59(  ؟ والشيك أجل إلى البيع أحكام ھي ما -  5

  ) 00:17:26(  ؟. صورته وبيان الرجل خلو عن الحديث -  6

  ) 00:19:19(  ؟.برأيه القرآن يفسر أن يجوز # اWنسان أن على الدليل ما -  7

(  ؟. ينصح فبماذا" النار أدخل أني وأعرف قاتل أنا: " قال نصحته وإذا ا#س�م بشرائع العمل ربقة خلع قد أخ لي -  8

00:25:28 (  

  ) 00:29:58(  ؟.أفعل فماذا ، له استعداد # والثالث للتعليم استعداد على منھم اثنان أيتام ث�ثة ھناك -  9

  ) 00:30:51(  ؟.خطأ أو صحيح صواب:  السماوية الكتب من قبله ما جبَّ  ا#س�م إن:  قولي ھل - 10

(  ؟.رمضان نھار في لھم الشاي بعمل يأمروه كأن بمعصية يأمرونه كان إذا الكتاب أھل عند يعمل أن للمسلم يجوز ھل - 11

00:35:35 (  

 سمع من(  حديث على والك�م دينھم على نعتبرھم فھل نصارى وھم أھلَه الدعوة تصل لم ا3رض من جزء ھناك كان إذا - 12

  ) 00:38:04) . (  النار دخل يتبعني ولم بي

  ) 00:51:32. (  الرھط قصة ؟ آخر لشيء أو النار من خوفاً  أو الجنة في طمعاً  ھل ؟ هللا نعبد لماذا - 13
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  



معليش أنا ما أعتب عليك أنك  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( : اآلية األوىل  ... :الشيخ 
عد أن يسألوا أهل العلم ، سألت ، ال ، بس أقول ما ينبغي لك وألمثالك أن يكونوا رأيًا يف فهم آية إال ب

فال يقصد به مثال الولد الذي ضربت به مثًال أنه , فهنا الذين حيادون اهللا ورسوله ، املقصود م املشركون 
  . ...تارك صالة 

  . إنسان مكلف , ال أقصد طفل ولد  :السائل 
د ما قصدت ولدا صغريا أي تارك الصالة أنا أقول الذي تقصده أنت ، الول, أنا أقصد معك , ال  :الشيخ 

: قال  - صلى اهللا عليه وسلم  -جاء رجل إىل النيب , والشيء بالشيء يذكر , ، أنت اآلن ذكرتين حبديث 
أركبه يا فالن ولد ( : يعين يريد دابة حتمله  أمامه سفر ، قال للمختص باإلركاب , يا رسول اهللا ، أركبين 

 - )وهل الناقة إلى ولد الناقة ( : ملين ولد الناقة ؟ قال له يا رسول اهللا ، وهل حي: ، قال له  )الناقة 
  . ...فكلمة ولد باللغة العربية ال تعين معناها صيب غري بالغ  - يضحك الشيخ رمحه اهللا 

  . ...الشائع حالًيا  :السائل 
البن ولو كان معليش ، معليش ممكن أنا غلب علي الفقه احلديثي هذا ، فأنا قلت الولد يعني ولد ا :الشيخ 
وإمنا املقصود هنا الذين حيادون اهللا يعين يعادونه ويعلنون عدائه ، فال ينبغي للمسلم أن يوادد , مكلًفا 

أعيد كلمة ولد ولنقل اآلن توضيًحا , وحيابب هؤالء ، فما فيها إشكال ، أما إذا كان هناك والد ابتلي بولٍد 
يعاديه لكن ينبغي أن يناصحه ، وأن يلتزم دائًما توجيهه ولد بالغ مكلف بأنه ال يصلي ، فما ينبغي أن 

يرخوا هلم احلبل على الغارب ، : وال يكون كما يفعل اليوم اآلباء يرتكوا األبناء ، كما يقولون , وتذكريه 
ويروحوا السينميات وما يأتون إىل نصف الليل وإىل آخره , وميشوا على كيفهم , وخيلوه ميشوا ويشرقوا ويغربوا 

أن يعتين بالولد وأن يسعى  ...كما أنه هذا ليس معناه أنه إيش ؟ يعادوه وحياربوه كما . هذا ال ينبغي  ،
 ))قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة (( : دائما لتوجيهه ، كما تعلمون من قوله تعاىل 

 ))ا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقً (( : واآلية األخرى 
واهللا أنا أمرته : إيش معناها ؟ صل ، وهذا األمر أيًضا ال تقول  ))وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها (( ، 

  . ...ما فيه فائدة ، ال 
  ؟  ))اصطبر عليها ((  :السائل 
الشاهد أن األمر ينبغي ف ))وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها (( اصطرب على الصالة طبًعا ،  :الشيخ 

  . أن يتكرر من الوالد البنه حىت يشعر بأن هذا الولد تأثر بنصيحة والده ، لكن ال ينبغي معاداته 
  . ...قد يكون قريب أو صديق أو جار , مل أقد هذا  :السائل 



  . فمن باب أوىل اآلخرون  -بارك اهللا فيك  - معليش ، إذا كان االبن  :الشيخ 
  . ...ألخ سأل سؤال عن العمة ، عملت منكر ومت إقرار مقاطعتها أمس ا :السائل 
عن املقاطعة ، أنت تسأل عن اآلية  -بارك اهللا فيك  - ال ، هذا شيء آخر ، أنت ما عم تسأل  :الشيخ 

: ل املواددة واحملاببة ، املقاطعة وسيلة يف اإلسالم تأديبية ، املقاطعة يف اإلسالم وسيلة تأديبية ، أنا قلت للرج
 ))وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (( : نعم ما فعلت فعًال ؛ ألن ربنا يقول 

والولد هذا ما أدري شو يكون هو بالنسبة هلا ، عمتك له , فإذا االبن زنا ، واألم أقرته على الزنا وما أنكرته 
  ؟ 

  . نعم  :السائل 
كانوا ال يتناهون عن (( ناها رايح يصيب املسلمني ما أصاب اليهود ، مع, آه ، فأقرها أيًضا  :الشيخ 

فاملقاطعة هي وسيلة تربوية شرعها الرسول عليه السالم مع خرية من  ))منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 
وهم الثالثة الذين خلفوا ، تعرف هذه القصة ميكن يف القرآن  - عليه السالم  - خرية أصحاب الرسول 

  . الكرمي
وفعًال ختلفوا , أنه سيتوجه للغزو واجلهاد فثالثة منهم تأخروا وانشغلوا  -عليه السالم  - حيث أعلن الرسول 

بعد أن رجع الرسول من  -عليه السالم  -وأحدهم امسه كعب بن مالك كان من خرية أصحاب الرسول , 
عليه  - وُشغل ، فلما رجع الرسول  اليوم بروح واليوم بروح: الغزو ندم على ما فعل ، وهو كل يوم يقول 

والرسول يقبل العذر ، يقول هو , وجاء املتخلفون وفيهم كثري من املنافقني كل واحد يقدم العذر  -السالم 
واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أين أوتيت نطًقا " : قال  -عليه السالم  -عن نفسه هذا ملا جئت عند الرسول 

ل كما قال اآلخرون ، ولكين أعلم أيًضا أنين أخشى أن أقول خالف الواقع ، وكالًما أنين أستطيع أن أقو 
دار  أهلها ، , فأقر الرجل بأنه ختلف ، فأمر زوجته بأن تذهب إىل دارها  " -تبارك وتعاىل  - فيفضحين اهللا 

جل كعب بن وأمر الصحابة بأن يقاطعوه هو واثنني آخرين ممن ختلفوا ، وهكذا مخسني يوًما ، وحيكي هذا الر 
حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما (( :  - عز وجّل  -مالك احلالة النفسية اليت أصيب ا كما عرب اهللا 

كل ما شاف شخص السالم عليكم السالم , يعين كان يهم أن يطلع على جبل ويلقي نفسه  ))رحبت 
املقاطعة سبب لتزكية نفوس  عليكم ال أحد يرد عليه السالم ؛ ألن الرسول أمر باملقاطعة ، فكانت هذه

 -عز وجّل  -حىت أنزل اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء وندمهم على ما فعلوا بالتخلف عن رسول اهللا 
التوبة عليهم ، فاملقاطعة أمر مشروع مرغوب يف الواقع ، ولكن فيها دقة وجيب أن توضع يف مكاا ، والناس 

فراط وتفريط ، اسم املقاطعة اليوم ال ذكر هلا على ألسنة اخلطباء أيضا هنا كثري من املسائل ما بني إ



واملدرسني ، ملاذا ؟ ألنه أنا أقول يف كثري من األحيان ملا ُأسأل أقول يا أخي إذا أقاطع الناس كلها معناه أنك 
قة ؟ نزوي على رأس جبل وال ختالط الناس ، لكن بدك تصرب بدك تصرب ، لكن ملا تكون العال.تروح إيش 

بني شخص وشخص قريبه فهنا املقاطعة يكون هلا تأثري ، أما مقاطعة الناس كلها فهذا ال ُميكن ، لذلك قال 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي ال يخالط الناس وال ( : عليه السالم 

  . )يصبر على أذاهم 
  

  ؟.ما تكون نسيت سؤال , تفضل  :الشيخ 
  .ال  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
يف الفقه األكرب ، ينقل ذلك صاحبة الطحاوية ، بالنسبة  - رمحه اهللا  - يقول اإلمام أبو حنيفة  :السائل 

وهذا  -إىل آخر قوله يقول  " ...والقرآن على األلسنة مقروء ، ويف الصدور حمفوظ " : للقرآن الكرمي يقول 
, عامل من علماء السعودية رمحه اهللا , يقول احلكمي  "وق وقولنا بالقرآن خمل" :  - الشاهد إن شاء اهللا 

ومعلوم أن االثنني  "من قال قويل بالقرآن خملوق فهو جهمي ، ومن قال غري خملوق فهو مبتدع " : يقول 
  عقيدم سلفية واحلمد هللا ، ومن العلماء األجالء ، فما القول يف أقوال العلماء ؟ 

وهذا اخلالف يف الواقع وقع بني اإلمام البخاري إمام احملدثني ، ,  القصد خيتلف األمر يا أخي بني :الشيخ 
حىت قام الذهلي على البخاري واضطره إىل أن , واإلمام الذهلي أيًضا من كبار أئمة احلديث يف خبارى 

 وما كنت أحب أن يُلقى مثل هذا السؤال يف مثل هذا, يهجر بلده ، املسألة فيها دقة من حيث التعبري 
اجلمع ؛ ألنه أشبه ما يكون اجلواب بالفلسفة ، وقد يشرد بعض األذهان عن املراد ذا املكان ، فيقع احملذور 

أنه من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ، تقع هذه املشكلة نفسها ، ملاذا قال اإلمام : الذي يقول 
ذريعة ، خطوة ، أما التدقيق , قرآن خملوق أمحد هذه الكلمة وغريه ؟ ألن هذه ذريعة لكي يقول القائل أن ال

أنا تلفظي أنا ، فأنا تلفظي حادث بال شك ، وأنا أتلفظ بالقرآن اآلن ، , وهو الذي عناه البخاري أنه أنا 
، تلفظي أنا هو حادث وخملوق ، لكن ملا أقول أنا لفظي بالقرآن خملوق ، قد يفهم  ))الم (( : فأقول 

ه إيش ؟ هو املخلوق ، ولذلك فاإلمام أمحد وخباصة أن ذاك الزمان كان زمن بعض الناس أنه القرآن نفس
الصولة والدولة للمعتزلة ، فأراد اإلمام أمحد قطع دابر كل وسيلة تؤدي إىل تأييد اجلهمية واملعتزلة وحنو ذلك 

لفظي أنا هذا  "م ألف الم مي" لفظي أنا ملا أقول أنا : وإال إذا عرفنا قصد املتكلم كما أقول أنا اآلن , 
  .خملوق ألين أنا خملوق ، لكن اهللا الذي تكلم به فكالمه غري خملوق ، هذا هو املقصود يعين 

  



  .نعم  :الشيخ 
لو أن إنسان لبس اخلفني على طهارة مث انتهت مدة املسح وهو على وضوء ، قال بعض الفقهاء  :السائل 

  فأيهما األصح ؟ , ضوئه ما مل ُحيدث يلزمه غسل القدمني ، وقال البعض اآلخر فهو على و 
هو على الوضوء ما مل ُحيدث ، أي انتهاء املدة ال ينقض الوضوء إال بناقض من , هو القول األخري  :الشيخ 

  .نواقض الوضوء ، كما أن خلع املمسوح عليه ال ينقض الوضوء إال بناقض من نواقض الوضوء 
  

اخلف أحدث ، توضأ من جديد ، فمسح على اخلفني يف نفس السؤال يا شيخ ، هو البس  :السائل 
  انتهت املدة أو خلع اخلف هل حيتاج وضوء آخر جديد ؟ 

  . ما فهمت  :الشيخ 
وهو البس اخلف أحدث ، حباجة إىل وضوء توضأ فسمح , لبس خف على وضوء على طهارة  :السائل 

  ليه هنا أن يتوضأ من جديد ؟ هل يوجب ع, على اخلفني ، انتهت مدة اخلف أو أنه خلعه بأي طريقة 
  انتقض وضوءه أم مل ينتقض ؟  :الشيخ 
  . مل ينتقض  :السائل 
  هذه هي سبق اجلواب ، ما انتقض وضوءه ، أمل يكن متوضأ ونزع اخلفني ؟  :الشيخ 
  . قبل أن ينزعهم انتقض وضوءه وتوضأ وهو البسهم  :السائل 
  ومسح عليهم ؟  :الشيخ 
  . مسح عليهم  :السائل 
خالص ، ال يزال على وضوئه ، قلنا ال ينتقض إال خبروج ناقض من نواقض الوضوء وخلع اخلفني  :الشيخ 

  .أو انتهاء مدة املسح ال ينقض الوضوء 
  

جرى يف هذه األيام البيع أحيانًا يكون البيع إىل أجل , سؤال يف معامالت البيع والشراء يا أستاذنا  :السائل 
ذا األجل طويل ، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شيكات ، متر على اإلنسان مسمى ، وأحيانًا يكون ه

ظروف يكون يف حاجة إىل أشياء نقدية ، إذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي أعطاه الشك أن 
خيفض قيمته مقابل أن يأخذ نقًدا ، أو العكس إذا أحس الذي أعطى الشك أن هذا اإلنسان الذي معه 

وساومه على الشك ، أنه أعطيين الشيكات التيمعك ، واخصم يل منهم كذا ، هل شك حباجة لفلوس 
  : وإذا بيع الشيك إىل إنسان آخر غري صاحب الشيك ، فصار عندنا ثالثة حاالت , هناك فرق باحلالتني 

  . أنا الذي أملك الشيك عرضته على اإلنسان الذي أعطاين الشيك : احلالة األوىل 



  . لذي أعطاين الشيك هو الذي عرض علي املبلغ من املال مقابل الشيك ا: احلالة الثانية 
  . هي أن إنسان آخر ال صلة له بالشيك قال أنا أشرتي الشيك : احلالة الثالثة 

  بأنقص من قيمته ؟  :الشيخ 
  . بأنقص من قيمته  :السائل 
  يف كل حال بأنقص من قيمته ؟  :الشيخ 
  . أينعم  :السائل 
طبًعا ال جيوز إطالقًا ألن , م ، يعين الصور الثالثة العلة فيها اليت هي أنقص من قيمة الشيك أينع :الشيخ 

هذا ربا ، ال جيوز أن يباع السند الذي قيمته ألف بتسع مائة مثًال ؛ ألن هذا شراء النقد بأقل من قيمته ، 
يتنازل عن حقه عند املدين ،  وهذا عني الربا ، ولكن الذي جيوز، جيوز لصاحب احلق أي ملالك الشيك أنه

هذا جيوز ، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا ال جيوز , فرييد منه ألف مثال يأخذ منه تسع مائة بدل األلف 
 .  

هل , إذا كان املدين هو الذي عرض يعين صار أين أنا حباجة إىل نقود ، وفاوضين على الشيك  :السائل 
  ؟.هذه تشبه احلالة األوىل 

  املدين هو ساومك مساومة أم هو ال يستطيع أن يفي ما عليه ؟  :خ الشي
  . هو يستطيع , ال  :السائل 
  . فإن كان مساومة فال جيوز  :الشيخ 
  . هو يستطيع ، لكن الشيك إىل أجل  :السائل 
ن يريد أنا أجبتك ، إذا كان هو ال يستطيع الوفاء ، فرييد الدائن أن خيفض فله ذلك ، أما إذا كا :الشيخ 

  . الصور كلها واحدة , يساوم ويتاجر يعين يشرتي األكثر باألقل فهذا ال جيوز 
  يعين سواء كان املدين أو غري املدين ؟  :السائل 
كلها واحدة ما دام القصد شراء األكثر باألقل ، أما املدين له عالقة خاصة به إذا عجز مثًال أو   :الشيخ 

يا أخي أنا أتنازل لك عن املائة وفيها التسعة ، : صاحب احلق قال له  ضاق ضرًعا بالوفاء باأللف ، فجاء
  .فهذا جيوز ، أما مراحبًة وجتارًة فال جيوز 

  
  .نعم  :الشيخ 
  خلو الرجل حكمه ؟  :السائل 
له صورتان ، التعبري هذا ولو أنه تعبري عامي ، لكن إما أن يكون  -بارك اهللا فيك  -خلو الرجل  :الشيخ 



دار أو عقار مل تسكن بعد ، ال يصدق فيها هذا التعبري خلو رجل : حقًقا أو غري متحقق ، وذلك معناه مت
فإًذا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فال جيوز قوًال واحًدا ، لكن , ألنه ما داهستها قدم ، واضح , 

لك ، يأيت إنسان ويعرض  وهذا طريق أو سبب الكتساب الرزق الذي كتبه اهللا, أنت يف دار أو يف عقار 
هذا امسه خلو رجل فعًال ، ختل يل له املكان طبعا مقابل شيء ؛ ألنه أنت , عليك أنك ختل يل هذا املكان 

رايح يصيبك شيء من العجز أو التأخر فيما إذا تركت هذا املكان وتنتقل إىل مكان آخر ، فأنتما وما 
طهم ، أما تبىن بناية جديدة ولس ما ُسكنت ، ويعلن أنه اتفقتما عليه ، وهو حالل ألن املؤمنون عند شرو 

واألجرة السنوية أو الشهرية كذا ، فهذا مما ُأصيب املسلمون يف العصر احلاضر من أكل أموال , خلوه كذا 
  .الناس بالباطل ، نعم 

  
  .نعم  :الشيخ 
 - تكلم القرآن بفهمه ، واهللا عفًوا شيخنا ، تذكرت قضية اهللا يكرمك ، بالنسبة لإلنسان أن ال ي :السائل 

جعل القرآن عريب مبني ُميسر ، فما الدليل على أن اإلنسان ال جيوز أن يتكلم بالقرآن  -تبارك وتعاىل 
  ؟. وخاصة أن القرآن عريب ، كما أخرب اهللا تبارك وتعاىل , بفهمه 
وأكثر , األعاجم استعربوا  نعم ، هذا السؤال جيد ، أوًال يا أخي جيب أن ال ننسى أن كثريًا من :الشيخ 

  صحيح ؟, العرب استعجموا 
  .نعم  :السائل 
فقولك بأنه نزل بلسان عريب صدق اهللا ، لكن أين العرب اليوم ؟ العرب نسوا لغتهم ونسوا عادام  :الشيخ 

  . ونسوا تقاليدهم ، وما بقي منهم إال ندر قليل مما كانوا عليه من قبل ، هذا أوًال 
لغة عرفية أي اللغة : يقال حىت بأهل العربية سليقة وأهل العربية اكتسابًا ، القرآن له لغتان  وهذا: ثانًيا 

العربية اليت نزل ا القرآن ، وأخرى لغة شرعية أي اصطلح الشارع عليها ، ما كانت العرب من قبل تعرف 
 نزل ا القرآن هي الدعاء ، لكن الصالة يف اللغة اليت ))أقيموا الصالة (( : مثًال , لبعض األلفاظ معانيها 

الصالة يف لغة الشرع تعرفوا هلا أركاا هلا واجباا ، هلا شروطها إىل آخره ، فلو أتينا لرجل مستشرق استعرب 
لكن ال يعرف من اللغة الشرعية شيًئا ، وقرأ أقيموا الصالة ما راح , وعرف اللغة العربية وآداا وكل أساليبها 

حنن معشر املسلمني اليوم أنه الصالة هلا ركوع وهلا سجود ، وهلا تشهد ويقرأ يف الركعة األوىل   يفهم كما نفهم
كذا واألخرى كذا إىل آخره ، ملاذا ؟ ألن هذه لغة خاصة لغة شرعية ، والذي يوضح هذا بعض األحاديث 

بًعا يعرفوا املفلس ، ط )أتدرون من المفلس ؟ ( : الصحيحة ، مثًال قال عليه السالم ذات يوم ألصحابه 
ال ، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله ( : قال  "املفلس فينا من ال درهم له وال متاع " : قالوا 



حسنات كأمثال الجبال ، يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا ، وشتم هذا ؛ فيأخذ هذا من حسناته 
ته شيء ، أخذ من سيئاتهم فطرحت وهذا من حسناته وهذا من حسناته ، حتى إذا لم يبق من حسنا

إًذا املفلس يف اللغة الشرعية له معىن غري معىن هذه اللفظة يف اللغة العرفية العربية ،   )عليه فطرح في النار 
الصرعة الذي يصارع الناس فيصرعهم ، أو : قال  )أتدرون من الصرعة ( : كذلك مثال قوله عليه السالم 

ال ، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك ( : ، قال  )؟  أتدرون من الشديد( : قال هلم 
، هذه املعاين ال ميكن أن يفهمها العريب األصيل إال إذا كان معتمًدا على أحاديث  )نفسه عند الغضب 

ن وأنزلنا إليك الذكرى لتبي(( : فيه  -عز وجّل  - اليت تعترب بيانًا للقرآن كما قال  -عليه السالم  - الرسول 
  . حىت الصحابة أنفسهم وهم العرب األقحاح أشكل عليهم آية يف القرآن الكرمي  ))للناس ما نزل إليهم 

  .  ))وفاكهة وأبا ((  :السائل 
ال ، ليس هذه اآلية ،  ))إن الشرك لظلم (( هذه تبع أبو بكر ، اآلية أظن يف سورة لقمان , ال  :الشيخ 

  . ة يف القرآن الكرمي ذكر فيها الظلم ، إذا كان فيكم قارئ هو الرسول أجاب ذه اآلية ، فيه آي
  . )) ...الذين آمنوا ولم ((  :السائل 

يا رسول اهللا ، إًذا كلنا هالك ، أينا مل : قالوا , أنت جبتها اآلن ,  ))ولم يلبسوا إيمانهم بظلم (( : اآلية 
فهذه  )؟  ))إن الشرك لظلم عظيم (( : ى ليس ذاك ، ألم تسمعوا قوله تعال( : يلبس إميانه بظلم ، قال 

اآلية فهم أصحاب الرسول ما خالط إميام ظلم ، أي من ظلم الناس بعضهم لبعض ، وهم الصحابة ، 
فإًذا ال ميكن إلنسان ولو كان عربًيا أصيالً  ))إن الشرك لظلم عظيم (( : فالرسول فسرها هلم بآية لقمان 

  - عليه الصالة والسالم  - ق الرسول أن يستقل بفهم القرآن إال من طري
  

  .تفضل :الشيخ 
  وال يصلي وال بشيء من تعاليم اإلسالم، , أتيت بأخ يل بلغ من العمر سن كبري  :السائل 
  .اهللا أكرب  :الشيخ 
فأقول له يا أخي بلغت من العمر، واهللا سبحانه وتعاىل منعم عليك صحة ومال وكل شيء ، ملاذا  :السائل 

وهذه عنده كعودة دائًما ، كيف أصلي وأنا , قتل أثناء وظيفته ! كيف أصلي وأنا قاتل ؟: ال ال تصلي ؟ ق
  فأفدين مباذا أجيبه ؟! قاتل وأنا عارف حايل إىل النار ؟

وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا (( : ساحمه اهللا،  هذه مشكلة اجلهل ، قال تعاىل  :الشيخ 
والذين يقولون ربنا اصرف * والذين يبيتون لربهم سجًدا وقياما * لوا سالما وإذا خاطبهم الجاهلون قا



والذين إذا أنفقوا لم ُيسرفوا ولم * إنها ساءت مستقًرا ومقاما * عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 
هللا إال والذين ال يدعون مع اهللا إلًها آخر وال يقتلون النفس التي حرم ا* يقتروا وكان بين ذلك قواما 

إال * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 
فإًذا  ))من تاب وآمن وعمل عمًال صالًحا فأولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات وكان اهللا غفورًا رحيما 

( : يف احلديث الصحيح  - السالم  عليه -وكما قال  -عز وجّل  -هذا اإلنسان عليه أن يتوب إىل اهللا 
فلماذا ال يصلي؟ أنا , فإذا كان هذا كما تنقل عنه ندم على قتله لذاك اإلنسان ، فهذه توبة  )الندم توبة 

وهي ُمثابرته , أخشى ما أخشاه أن يتخذ الذنب الذي وقع منه مرة يف حياته تربيًرا آلثامه وذنوبه املتكررة 
  .على ترك الصالة 

  سألته كيف حدث القتل ؟ :السائل 
وأحسست بإحساس اجلندي أننا . كنت يف اجلبهة يف زيارة لبعض املواقع كان يف مركز رئيس : قال :السائل 

أصبحنا مستهدفني لقذائف العدو ، طلبت من آمر السرية املوجودين أن يأمر أعضاء السرية بالتفرق فأىب ، 
، وكان من نتيجتها أن قُتل من السرية ست عشر  فما كانت هي إال حلظات حىت سقط عليهم القذائف

واحًدا ، قائد السرية ومعاونه كانوا سليمني ، فيقول له هذا جزاء خمالفتك لألوامر ، مع الوضع احلرج الذي  
  . ...كانوا موجودين فيه قائد السرية شتمه ، فلما شتمه 

  .رماه  :الشيخ 
  . ...رواها كمل عليه وقتله ، هذه القصة اليت هي   :السائل 
معليش ، بس هذه صورة يعين ما تنجيه من إمث القتل ، وإن كان يعين قتل من نوعية غري نوعية  :الشيخ 

االعتداء املباشر ، نعم ، لكن على كل حال أرجو أن تكون قد فهمت اجلواب ، أنه لو واحد قتل إنسان 
لو قتل هكذا عامالً متعمًدا , عن صاحبك هذا ظلًما وبغًيا وعدوانًا دون أي تأويل كهذه التأويل الذي تنقله 

, قبل اهللا توبته ، أنا أرجو أن تنقل ما مسعت  -عز وجّل  - عن سابق عزم وتصميم ، فهذا إذا تاب إىل اهللا 
فيتخذ الذنب وسيلة , أنا أخشى ما أخشى أن يتخذ هذا القتل ولو ذه الصورة وسيلة له أن ال يصلي 

يا عبادي (( : يقبل التوبة  -عز وجّل  - واهللا  - عز وجّل  - ما أن تتوب إىل اهللا أ. لذنوب مرتاكمة عليه 
فهكذا تبلغه إن شاء  ))الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعًا 

  .اهللا 
  

  ؟.غريه فيه شيء  :الشيخ 



هم استعداد للتعليم والثالث ليس فيه إجابة يعين ، أرجو فضيلة الشيخ فيه ثالثة يتامى ، اثنني عند :السائل 
  ؟ .من سيادتك اإلفادة 

  ؟ .طيب إيش السؤال , الثالث ليس عنده استعداد للتعليم  :الشيخ 
  .يعين هل علي ذنب إذا مل أعمله ؟ الثالثة يف التعليم  :السائل 
  . ...أنت تقول دخلتهم املدرسة االثنني  :الشيخ 
  .مش عايز ميشي أبًدا , ل يف الثالث حىت ميشي بالتعليم أحاو  :السائل 
  .ما عليك إمث , أنت اعمل واجبك وبس  :الشيخ 

  
  .نعم  :الشيخ 
أثناء جدال اليوم مع بعض األخوة ذكرنا النصارى واليهود والكتب السماوية ، فقلت هلم أنا مما  :السائل 

أئتين بالكتاب ,لت هلم نعم هم أصحاب كتب مساوية أعرفه أم كفرة ، فقالوا هم أصحاب كتب مساوية ، ق
  األصلي؛ ألن اإلسالم جب ما قبله، هل كالمي هذا خاطئ أو كان صوابًا ؟

  . ...صواب يقابله خطأ مش خاطئ؛ خاطئ يعين مذنب  :الشيخ 
و  ل, أنا بقول أخطأت بعًضا وأصبت بعًضا؛ ألنك قلت هاتوا الكتب السماوية اليت أنزلت، ما يف حاجة 

الكالم األخري تبعك هو  -عليه الصالة والسالم  - كانت موجودة كما أنزلت، فقد نسخت بشريعة حممد 
الصواب، يعين شريعة اإلسالم نسخت الشرائع السابقة، حىت لو كانت كما أنزلت، وكيف وهي حمرفة كما 

رأى ذات يوٍم يف  - صلى اهللا عليه وسلم -أشرت أنت يف كالمك، وقد جاء يف احلديث الصحيح أن النيب 
 "هذه صحيفة كتبها يل رجل من اليهود " : قال )ما هذا؟ ( : يد عمر بن اخلطاب صحيفة يقرأ فيها، قال

والذي نفس ! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟( : مغضًبا -عليه الصالة والسالم  -فقال 
فلو   )و كان موسى حًيا ما وسعه إال إتباعي ل( ، )محمٍد بيده لو كان موسى حًيا ما وسعه إال إتباعي 

كانت صحف إبراهيم وموسى كما أنزهلا اهللا على إبراهيم وموسى بعينها غري حمرفة وال مبدلة، مل جيز لليهود 
؛ لذلك اآليات اليت تعرفوا بالقرآن واليت منها -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وال للنصارى إال أن يتبعوا نبينا 

دعوة عامة ليست خاصة بالعرب   -عليه السالم  - فدعوة الرسول  ))سلناك إال رحمًة للعالمين وما أر (( : 
رضي اهللا عنه  - كما يدعي اليهود قدميًا وحديثًا، وقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة 

من يهودي ( دعوة أمة ال )ما من رجل من هذه األمة ( : -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -
ما من رجل من هذه األمة من يهودي أو ( ، )أو نصراني يسمع بي، ثم ال يؤمن بي إال دخل النار 



؛ ولذلك )ثم ال يؤمن بي إال دخل النار ( ودعوته  - عليه السالم  - يعين بالرسول  )نصراني يسمع بي 
  : فمن يقول أن هؤالء أهل كتاب، فاجلواب من ناحيتني

  .تاب حمرفأهل ك: أوالً 
لو كان غري حمرف لوجب إتباع الرسول؛ ألنه موسى لو كان حيًا لوجب عليه اتباع : كما مسعت أخريًا: وثانًيا

حينما ينزل يف آخر الزمان حيكم بشريعة  -عليه السالم  - ، عيسى -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
  .اإلسالم؛ ألن شريعة اإلجنيل ألغيت ونسخت بشريعة اإلسالم، نعم

يف شيء هنا متبع أو عادة ملا اإلنسان يقول لإلنسان، يقول له دق على اخلشب، هذه هلا تفسري  :السائل 
  عندنا يف الدين؟

  .إيش هذه؟ واهللا أنا ما مسعتها إال اليوم :الشيخ 
  .أنا يلي مسعته من بعض األخوة يقصد ا الصليب :السائل 
  ..أنا واهللا أول مرة أمسع هذا الكالم :الشيخ 
  .موجود هذا :السائل 
  . ...على كل حال  :الشيخ 
  . ...من باب التشاؤم والتفاؤل  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
هل جيوز للمسلم أن يعمل عند أهل الكتاب  , عفًوا ، يف املقابل هنا نتكلم على أهل الكتاب  :السائل 

يعمل عند واحد نصراين أمره مبعصية بعمل كالنصارى أو اليهود؟ وإذا أُمروا مبعصية اهللا مثل واحد يف رمضان 
  يعمله وهو شاي، هل له أن خيالفه حىت لو أدى لرتكه العمل ؟

طبًعا جيب عليه ذلك، ولذلك أردت أن أقول لكن أنت تابعت يف السؤال، فاملتابعة أوضحت  :الشيخ 
: فأدرت أنا أقول )ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( : السؤال، ومل يبق جمال للسؤال؛ ألنه واضح 

جيوز للمسلم أن يعمل عند النصراين وعند اليهودي إذا كان عمله مشروًعا جائزا يف الشرع، أما إذا كان 
عمله خمالًفا لدينه فيجب أن يستقيل منه بأول حلظة، أما من حيث جواز العمل عن غري املسلم فعندنا 

ي يوًما مقابل كل دلو ينضحه من البئر بتمرة، عمل عند يهود -رضي اهللا عنه  - بعض األحاديث أن علًيا 
يسحب له دلوا من البئر بتمرة، الذي عمل هو علي بن أيب طالب، وصاحب العمل هو يهودي، جيوز هذا، 

, أما يقول له بدك ما تصلي مع اجلماعة، كما يفعل الكثري من املسلمني اليوم فضًال عن اليهود والنصارى 
أنا أعمل يف املطعم، أعمل يف شركة، ال ُيسمح يل أن : سألوين هذا السؤال كثري من اإلخوان املصريني ي

فأقول له جيب أن , أصلي صالة اجلماعة يف املسجد، بل ال يسمح يل أن أصلي صالة اجلمعة يف املسجد 



تشرتط عليه أنك حر تصلي كل الصلوات ملا تكون عنده يف املسجد، وخباصة صالة اجلمعة، فإن أىب قل له 
  لسالم عليكم واترك العمل ورزقك على اهللا، أظن انتهى جواب السؤال، واضح ؟ا: 

  .واضح :السائل 
  

من سمع بي ولم يتبعني دخل النار ( : لكن على اإلجابة القدمية يعين , على نفس السؤال هذا  :السائل 
  ؟- صلى اهللا عليه وسلم  - ولكن من مل يسمع بالرسول  )

وسمع بي ( : احلديث كما يقول علماء األصول له منطوق وله مفهوم، منطوقهاجلواب يف احلديث،  :الشيخ 
يف كل عصر ويف كل مصر يوجد غري مسلمني، سواًء  : ما يدخل النار، أي  )ولم يسمع بي ( : ، مفهومه)

كانوا يهوًدا أو نصارى أو بوذيني أو دهريني أو أي شيء، غري مسلمني، هؤالء يدور أمرهم بني واحد من 
أو مل تبلغهم، فإذا بلغته عرفت  -عليه السالم  -إما أن يكون بلغته دعوة الرسول : ني ال ثالث هلهمااثنت

  اجلزاء من نفس احلديث، وإذا مل تبلغه فليس له هذا اجلزاء، هذا هو اجلواب عن سؤالك، ماشي؟
  .ماشي  :السائل 
  ؟.أو فيه شيء  :الشيخ 
ب أن أكون متبع دين معني، إذا مل يصل دين اإلسالم، هل لكن حنن نسأل عن املصري، هل جي :السائل 

  ؟ ...حياسب على أعماله الشخصية، أو يصل إىل معرفة اخلالق أو وحدانية اخلالق 
أنت يا أستاذ، احلقيقة يكون يف ذهنك أسئلة كثرية جًدا، تظن ملا توجه سؤال واحد الزم يكون هذا  :الشيخ 

، وإذا مل يسمع، جاءك اجلواب، اآلن أنت تقول هل حياسب؟ هل  متضمن لكل األسئلة، أنت كان سؤالك
كذا؟ هل كذا؟ إىل آخره، كل سؤال له جواب، ما يف عندي مانع أي إنسان يسأل سؤال ويف مطلع هذه 

لكن الزم يكون السؤال  -عز وجّل  - اجللسة قلنا الذي عندنا جوابه بنجاوبه وإال وكلنا العلم إىل اهللا 
  وإذا مل يسمع أخذت اجلواب، إذا مل يسمع ال يكون له هذا الوعيد، ماشي؟: ًال قال واضح، سؤالك أو 

  .معروف :السائل 
  شو سؤالك الثاين؟, معليش، لكن بقي يف سؤالك ثاين اآلن، حدد يل إياه حىت أجيبك عليه  :الشيخ 
  .مناطق العامل  مثل اإلسكيمو يف أي -صلى اهللا عليه وسلم  -ناس مل تصلهم رسالة حممد  :السائل 
  .قلنا لك :الشيخ 
هل اجلماعة هنا يتبعوا دين معني . وما من قرية إال أتاها من رسول : حسام هنا يتم، نعلم أنه  :السائل 

  اتبعوا النصرانية حياسبوا على دين النصرانية؟, إذا حوسب مثال
 يسمع، إذا مسع باإلسالم ومل إما مسع باإلسالم أو مل -بارك اهللا فيك  -يا أخي سبق اجلواب  :الشيخ 



  .يؤمن فهو يف النار، إذا مل يسمع فليس يف النار، أي ال حياسب هذا احلساب الذي حياسب عليه من مسع
  .بارك اهللا فيك :السائل 
عليه  -ال، ال امسح يل شوية؛ ألنه أنا شاعر أنه هو ما أخذ اجلواب، ما دام أنه مل يسمع بالرسول  :الشيخ 
  هل ُحياسب؟ كيف حياسب وهو مل تبلغه الدعوة؟: و ليس يف النار، فسؤالك اآلن شو هوفه - السالم 
  .حنن نعلم، أو من خالل قراءة التفاسري أن الطفل الصغري حياسب :السائل 
  كيف حياسب؟  :الشيخ 
سنتني إذا مات طفل غري مبلغ , يف كذا تفسري يعين القرآن والتفاسري أنه الطفل الصغري , ميتحن  :السائل 

  .أو مخس سنوات أو أقل أو أكثر حتت التبليغ، فإنه ميتحن يوم القيامة من اهللا سبحانه وتعاىل
  وبعد االمتحان شو يكون؟ :الشيخ 
  .يقرر إما جنة أو نار، إذا أطاع أو خالف :السائل 
  .ال، هذا غري صحيح :الشيخ 
  .هذا ما قرأت :السائل 
  .ال هذا مو صحيح :الشيخ 
  .ه عند اهللاعلم :السائل 
هذا علم اهللا يف القرآن، شو يقول ربنا عز وجل يف , هذا علمه عند اهللا , ما تقرأ معي قوله تعاىل  :الشيخ 

  ؟.، من يأيت باآلية قبلها ))ألحقنا بهم ذرياتهم (( : القرآن الكرمي 
أين  ))من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم  ))

  شلون تقول أنت أن األطفال هؤالء حياسبون؟, أنت؟ ها هي اآلية 
  . ...حنن قرأنا يف تفاسري كثرية صحيحة  :السائل 
  .هذه اآلية عندك صرحية -بارك اهللا فيك  -ال،  :الشيخ 
  .اإلخوان يشاركونين وقرؤوا املوضوع هذا :السائل 
أطفال املشركني، هذا . ا موضوع ثاين أنا أقول لك عنه ما هو ال ما قرؤوا هذا املوضوع، قرؤو  :الشيخ 

  . ... ))ألحقنا بهم ذريتهم (( أما أطفال املسلمني , املوضوع الذي قرأته 
هذا ما فيه إشكال أبًدا، أطفال املؤمنني ملحقون بآباءهم، حىت يف أشياء هلا فضيلة كبرية جًدا جًدا، وما 

ما من مسلمين يموت لهما ثالثة من الولد لم ( : - عليه السالم  -أدري كيف يعني مريت عليها، قال 
، وليس هذا فقط يعين أم ما يدخلوا )إال لن تمسه النار إال تحلة القسم ( أي التكليف  )يبلغوا الحنث 



أن األطفال الصبيان ( : النار وهم ملحقون بآبائهم، بل يكونون شفعاء آلبائهم، جاء يف صحيح مسلم 
سلهم ما بهم  -عليه السالم  -فيرسل اهللا إليهم جبريل , لغين يقفون عند باب الجنة يبكون الغير با

ال ندخل الجنة إال وآباءنا معنا، فيقول : ما بالكم؟ قالوا: فيأتيهم , وهو أعلم ما بهم، ربنا عز وجّل 
طول بالك،  - يضحكوا اإلخوة  -وين أنت دخلت لنا إياهم؟  )أدخلوهم وآباءهم معهم : اهللا عز وجّل 
  طول بالك؛ 

أطفال املشركني يف اجلنة : البحث الذي قرأته واهللا أعلم هم أطفال املشركني، فيه ثالث أقوال لعلماء املسلمني
  . وهم خدم أهل اجلنة، هذا قول

  . هم ميتحنون يف عرصات يوم القيامة كما امتحن آباءهم يف الدنيا: القول الثاين
باءهم يف النار، حىت ذه املناسبة يروى حديث وأنا أذكره لتحذيري لكم منه، أنه هم وآ: القول الثالث

ملا تزوجها كانت  - صلى اهللا عليه وسلم  -تعلمون أن النيب  - رضي اهللا عنها وأرضاها  - السيدة خدجية 
من زوجها  عن أوالدها -عليه السالم  - فسألت يوًما الرسول , متزوجة من قبل رجًال، وخلفت منه أوالًدا 

إن شئت أسمعتك (  - وانتبهوا واحلديث غري صحيح  -األول الذي مات يف اجلاهلية وماتوا، قال هلا 
  .هذا حديث غري صحيح )تباغيهم في النار 

  .العقل ما يقبل هذا :السائل 
يضحك األخوة  -معليش، بس العقل ليس هو احلكم، لكن كيف أنت حكمت أكثر من هيك  :الشيخ 

  يا أستاذ؟ أبو إيش يقولوا لك؟أين كنت  -
  .أبو حممد :السائل 
   ...؟ .يا أبو حممد أين كنت ملا أعطيت ذاك احلكم  :الشيخ 

ما دام ولد اثنني ثالثة ماتوا من زوج خدجية األول، تقول مش معقول، وبعدين عقلت أنه كل أوالد الكفار 
  يكونوا بالنار، هذا الذي مش معقول؟

عقول الكالم الصحيح أنه هذا مل يرد يف أي موضوع آخر مثل هيك، يعين أنه أنا قصدت مش م :السائل 
  . ...أمسعك النار أو أمسعك اجلنة أو أريك 

  !بس تعقل أن أوالد الكفار الذين ما اجرتحوا وال إمث يكونوا يف النار كلهم، بتعقل هذا؟ :الشيخ 
  .مش فيها :السائل 
  .أنت قلت تلك الساعة  :الشيخ 
  .أنا قلت أين قرأت  :السائل 



  .إيه وقرأت وما آمنت :الشيخ 
  . ...مش شرط  :السائل 
  .معليش اآلن ما لنا ذا الكتاب  :الشيخ 
  .حنن عامة الناس ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( : يعين شيخنا  :السائل 
  وأنا شو عم أسوي اآلن؟ :الشيخ 
ر أئمة املساجد، يعين جتد إمام هنا تسأله سؤال تروح مسجد خليك معي، جتد عندنا أهل الذك :السائل 

فأنت تسألين وأنا أول مرة أجلس يف جلسة مثل  ...ثان وتسأله نفس السؤال، من هنا إجابة وهناك إجابة 
  .هذه

هذه أنا أعطيك حق فيها، قضية أن هذا تسأله وهذا تسأله أعطيك حق، لكن يا أخي الذي  :الشيخ 
  .اء، مع األسف ليسوا علماءتسأهلم ليسوا علم

  .ممكن أنا ال أعرف أم مش علماء، أعرف أم أعلم مين :السائل 
  .ميكن أعلم منك، لكنهم ليسوا علماء :الشيخ 
  . ...لكن عامة الناس  :السائل 
املهم يا أبو حممد، خلينا نرجع نكمل حديثنا، أينعم القول الصحيح بالنسبة لألقوال الثالثة أن  :الشيخ 

األطفال الصغار املشركني حكمهم حكم اانني وحكم الشيوخ اخلرفانني وحكم أهل الفطرة الذين حكينا 
عز  -هؤالء جاء يف احلديث الصحيح أن اهللا  -عليه السالم  -عنهم، وهم الذين مل تبلغهم دعوة الرسول 

أنفسهم يف النار، وأمامهم النار، فمن يُرسل إليهم يف عرصات يوم القيامة رسوًال، فيأمرهم بأن يلقوا ب - وجّل 
أطاع دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار، متاًما كما هو الشأن يف هذه احلياة، ولكن مع فارق كبري، والفارق 
هنا يا إخواننا أرجو أن تنتبهوا، يتعلق باملرسل واملرسل إليهم، املرسل هنا يف الدنيا يف عنده معجزات، وعنده 

ياة املرسل إليهم املادية اليت يعيشون فيها، املرسل هناك يأيت أيًضا بعالمة خيترب املرسلون براهني تتناسب مع ح
إليه بأنه هذا فعًال مرسل من رب العاملني، واالبتالء هناك كاالبتالء هنا مع فارق كبري، هنا من يؤمن فسوف 

فالذي يريد أن يؤمن بده  )ُحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ( : يصاب مبا جاء يف احلديث
حيف ويصاب بنار معنوية، أما هناك فنار حقيقية مادية، لكن الرسول الذي يُرسل إليهم يعلمون يقيًنا أنه 
هذا من اهللا، فمن أطاعه دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار، فإًذا ال تكليف قبل بلوغ النذارة، ال تكليف 

ورمحته بعباده اليت أودعها فيما يتعلق  -عز وجّل  - م حكم اهللا وهذا من متا, قبل جميء الرسول أو الدعوة 
، فهؤالء الصبيان من املشركني ما جاءهم ))وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال (( : ذا املوضوع يف قوله

رسول ألم بعد ما دخلوا يف دائرة التكليف، أولئك األقوام الذين مل تبلغهم دعوة الرسول، ما جاءهم 



ل ولذلك فربنا ال يعذم، هذا قوًال واحًدا، أما يا ترى ماذا يعمل م ربنا؟ من كان عنده علم الرسو 
  : باحلديث الذي ذكرناه آنًفا فجوابه هلم أنه امتحان يف عرصات يوم القيامة

  .فدعين عن بنيات الطريق  ...فهذا هو احلق ما به خفاء 
  

  .ان يتحرك لسؤال فال مؤاخذةتفضل يا أخي، أبو النظارة صار له زم :الشيخ 
شيخنا، عدم املؤاخذة، عفًوا، ملاذا نعبد اهللا؟ هل نعبد اهللا طمًعا يف اجلنة وخوفًا من النار؟ أم هناك  :السائل 

  ؟.شيء آخر؟ يعين سيء فطري يف اإلنسان 
ت تقول سؤالك يدندن حول ما يروى عن رابعة العدوية أا كان, نعم، يعين أنت سؤالك يدندن  :الشيخ 

يدندن حول هذا، فيه فرق بني الذي تقصده وبني الذي يدندن حوله , أقول يدندن ما تقصد, يف مناجاا 
السؤال، ما عبدتك طمًعا يف جنتك وال خوًفا من نارك، وإمنا عبدتك ألنك تستحق العبادة، احلقيقة أن هذه 

وال يهمين صح ذلك عنها أو مل يصح و  املسألة اليت جاءت يف هذه الكلمة اليت تروى عن رابعة العدوية،
هذه الكلمة خالف الطبيعة البشرية، وخالف ما ظننت أنه , ألين أنا أنظر إىل املقول، وال أنظر إىل من قال 

الفطرة، يعين اإلنسان يعبد اهللا على خالف مذهب رابعة إن صح نسبة القول إليها، يعبد اهللا طمًعا رغًبا 
به عباده يف القرآن الكرمي، وال ميكن للبشر أن يتجرد عن اخلوف من شيء عظيم  ورهًبا، وهذا مما وصف اهللا

فانظر مثًال موسى كليم اهللا , رهيب خميف، ال ميكن إال إذا ُأخرج عن طور البشرية، وحنن نتكلم عن البشر 
يأخذ حينما مجعه اهللا مع سحرة فرعون، وإذا بالسحرة يأتون بسحرهم فإذا سحرهم  -تبارك وتعاىل  -

فأوجس في (( : بألباب الناس احلاضرين ومنهم موسى، الذي قال عنه رب العاملني يف صريح القرآن الكرمي
فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل،  ))قلنا ال تخف إنك أنت األعلى * نفسه خيفة موسى 

من سحر ساحر لكن اخلوف طبيعة اإلنسان؛ ولذلك إذا كان اإلنسان خياف من سبع، من أسد، من ضبع، 
ال ! وكيف ال يطمع فيما عند اهللا من نعيم مقيم؟! وما شابه ذلك؛ فكيف ال خياف من عذاب رب العاملني؟

ميكن اإلنسان أن يتجرد من هذا الشيء إطالقًا، فهو يعبد اهللا طمًعا يف جنته ورهبة من ناره؛ ولذلك جاء 
هذا رسول : ال حيضرين اآلن، قال قائل منهم لنفسه حينما ذكر هلم شيًئا  - عليه السالم  -وصف الرسول 

واهللا إني ( :  -عليه السالم  - هذه غري قصة أنس بن مالك والرهط، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
فإًذا هو خيشى اهللا، فكيف نتصور إنسانا يعبد اهللا وال خيشاه، هذا مستحيل،  )ألخشاكم هللا، وأتقاكم هللا 

  .اآلن قل ما يف نفسك
هو خيشاه ويطمع يف جنته، لكن الكون كله يسبح حبمد اهللا ويعبد اهللا، فهل الكون كله يطمع يف  :سائل ال

  وهناك مجاد وهناك حيوان؟, جنة اهللا ويعبد هللا 



أنت عم حتكي عن  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - ال، هذا سؤال ثاين، أنت عم تقول عن الكون  :الشيخ 
 ألنه يستحق العبادة، أم يعبده طمًعا يف جنته وخوًفا من ناره، أنا ذكرت ما عبد من عباد اهللا، هل يعبد اهللا

  عندي، فإيش بقي عندك؟
أنا بقي عندي أنه أنا أخاف اهللا وأطمع يف جنته، وأشعر بدافع أنه حب لعبادته، فإذا سجدت  :السائل 

  .أريد أن أسجد ثانية
  .مجيل جًدا :الشيخ 
  . ...يه ، يعين هنالك دافع يف اإلنسان فطرة هذا هو القصد الذي أعن :السائل 
لكن هذا الدافع الذي تشعر يف نفسك لو مل تكن نفسك مشبعة باخلوف من ! معليش يا أخي :الشيخ 

  ربك والطمع يف جنتك، كنت تشعر ذا الشعور؟
  . ... :السائل 
من الدندنة حول هذا  لذلك البد أن أذكر اآلن قصة الرهط، وفيها شيء مما يدندن أو يقرتب :الشيخ 

فلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن ال حجة فيه، جاء رهط إىل النيب 
عن قيامه يف الليل، وصيامه يف  -عليه السالم  -فسألوهن عن عبادة الرسول , جيدوه، وجدوا أهله نساءه 

يقوم الليل وينام، هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله  -عليه السالم  - إنه : النهار، وقربانه من النساء؟ فقلن 
يقوم وينام عجيبة هذه، ويصوم ويفطر، كمان كانوا يتصورون أنه  - مسعوا خالف ما تصوروا سيد البشر  -

أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام، ويصوم  "فتقالوها " : صائم الدهر، وأيضا يأيت النساء، قال أنس
هذا حسب تصورهم، لكن عادوا يُعللون  -عليه السالم  -النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول  ويفطر، ويأيت

ملاذا الرسول مقتصد يف عبادته، ملاذا يفطر وال يصوم الدهر، وليش ينام وما يقوم الليل كله، وشو بدو 
، هم يسألوا وهم قالوا هذا رسول اهللا "ضاع العلم بني أفخاذ النساء " : بالنساء، بعض العلماء يقولوا

هذا رسول اهللا، قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا اجلواب خطري جًدا، لوال أا : جياوبوا، قالوا 
هفوة يكفر صاحبها، هذا رسول اهللا قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأم يقولون ليش الرسول 

اهللا غفر : ر كله، ويرتهب وما يقضي شهوته مع النساء، ملاذا؟ أوالً يتعب حاله، يقوم الليل كله، ويصوم الده
حط رجليه مباء بارد،  ))إنا فتحنا لك فتًحا مبيًنا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر (( : له

الزم بقي جنتهد يف عبادة اهللا، حىت  - وهم يقولوا عن أنفسهم  - أما حنن ! وانتهى األمر، ليش يتعب حاله؟
: أنا أقوم الليل وال أنام، قال الثالث: أما أنا فأصوم الدهر وال أفطر، قال الثاين: غفر اهللا لنا، قال أحدهم ي

  . ...أنا ال أتزوج النساء، انصرفوا متعاهدين على هذا 


